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Да кан ца гэ та га го да на аў та да ро гах Мін-
шчы ны пла ну ец ца ад крыць пяць ка вяр няў: 
у Круп скім, Сма ля віц кім, Ві лей скім, Стаўб-
цоў скім і Ва ло жын скім ра ё нах.

Два прад пры ем ствы гра мад ска га хар ча ван ня 
ўжо па ча лі дзей ні чаць у Мін скім і Дзяр жын скім ра ё-
нах. Уся го ж сён ня ў воб лас ці іх на ліч ва ец ца 147.

У асноў ным аб' ек ты гра мад ска га хар ча ван ня 
скан цэнт ра ва ны ў не па срэд най бліз ка сці ад Мін-
ска. На прык лад, у Сма ля віц кім, Дзяр жын скім ра ё-
нах. У Мін скім ра ё не іх, да рэ чы, 43. На жаль, толь кі 
па ад ной ка вяр ні функ цы я нуе ў Ка пыль скім, Ня-
свіж скім, Клец кім ра ё нах. На Лю бан шчы не на огул 
ня ма ні вод най, і да 2015 го да не пра ду гле джа на іх 
ад крыц цё. Та кая сі ту а цыя тлу ма чыц ца тым, што ін-
вес та ры больш ах вот на асвой ва юць буй ныя тра сы 
з ін тэн сіў ным ру хам, што да зва ляе за бяс пе чыць ім 
пры быт ко васць біз не су.

Да 2016 го да ў ста ліч ным рэ гі ё не з'я віц ца яшчэ 
24 прад пры ем ствы гра мад ска га хар ча ван ня, 7 з 
якіх пач нуць ра бо ту ўжо сё ле та, яшчэ 7 — у на ступ-
ным го дзе і 10 — у 2015-м. Як ад зна чы ла на чаль-
нік упраў лен ня ганд лю і па слуг Мі набл вы кан ка ма 
Тац ця на Аб ляк, у ме ню гэ тых су час ных уста ноў 
пра ду гледж ва юц ца стра вы на цы я наль най кух ні, 
мес цы для пар коў кі транс пар ту, умо вы для асоб з 
аб ме жа ва ны мі фі зіч ны мі маг чы мас ця мі.

— Вель мі важ на, каб кроп кі гра мад ска га хар ча-
ван ня бу да ва лі ся ў комп лек се з ін шы мі аб' ек та мі 
пры да рож на га сэр ві су, — пад крэс лі ла прад стаў нік 
ганд лю.

Ме на ві та гэ тыя па тра ба ван ні прад' яў ля юц ца ін-
вес та рам. Пры кла ды та ко га па ды хо ду да спра вы 
на Мін шчы не ёсць. На прык лад, узо рам для пе рай-
ман ня з'яў ля юц ца та кія буй ныя цэнт ры, як «Вес та» 
ў Дзяр жын скім ра ё не, «Ро бін сан-клуб» у Мін скім 
ра ё не. Буй ны комп лекс уз во дзіц ца і ў Сма ля віц-
кім ра ё не. Ця пер ін вес та ры ак тыў на пра цу юць на 
тра се Мінск — Го мель (М-5). Да 2016 го да пас ля 
рэ кан струк цыі ў Мін скім і Пу ха віц кім ра ё нах імі пла-
ну ец ца ўвес ці ў дзе ян не пяць аб' ек таў хар ча ван ня. 
Маг чы ма, у блі жэй шы час на да ро гах воб лас ці 
з'я вяц ца і пунк ты хут ка га хар ча ван ня. Ва ўся ля кім 
вы пад ку пы тан не пра пра цоў ва ец ца з ін вес та ра мі 
з Грэ цыі, пад бі ра юц ца зя мель ныя ўчаст кі. А ў цэ-
лым для ства рэн ня аб' ек таў пры да рож на га сэр ві су 
раз на стай на га пры зна чэн ня пра па ноў ва ец ца 79 
зя мель ных участ каў.

Да рэ чы, на бу даў ніц тва аб' ек таў не тра цяц ца 
бюд жэт ныя срод кі. Усе яны ўзво дзяц ца за кошт 
аса біс тых фі нан саў прад пры ем стваў, ін вес та раў, 
крэ ды таў.

Шмат ува гі на да ец ца і па ляп шэн ню якас ці 
аб слу гоў ван ня ўдзель ні каў да рож на га ру ху. На 
гэ ты конт рас пра ца ва ны кан крэт ныя ме ра пры-
ем ствы па кож ным аб' ек це, якія пра ду гледж-
ва юць за ме ну мэб лі і аб ста ля ван ня, ра монт, 
рэ кан струк цыю па мяш кан няў. У пры ват нас ці, 
пра цяг ва ец ца ўста ноў ка пла цеж ных тэр мі на лаў 
па без на яў ным раз лі ку. Удзель ні кі се сіі ўнес лі 
пра па но ву, каб на да ро гах да зво лі лі раз ліч вац ца 
і за меж най ва лю тай, па коль кі тран зіт ныя па са-
жы ры не заў сё ды ма юць у на яў нас ці бе ла рус кія 
руб лі. Тым больш што не за га ра мі чэм пі я нат 
све ту па ха кеі. З гэ тай на го ды, на га да лі яны, 
вар та за бяс пе чыць усе пунк ты гра мад ска га 
хар ча ван ня і ма га зі ны пры да рож на га сэр ві су 
су ве нір най пра дук цы яй, у тым лі ку з ла га ты пам 
чэм пі я на ту.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ

■

У вёс цы Ка сі чы Бы хаў ска га 
ра ё на па ды хо дзіць да за вяр-
шэн ня бу даў ніц тва за во да 
па вы рошч ван ні фа рэ лі. Гэ-
та пер шае ў Бе ла ру сі прад-
пры ем ства та ко га маш та бу: 
тут пла ну ец ца вы рошч ваць 
300 тон ры бы ў год.

Ка сі чы — не вя лі кая вёс ка 
ў глы бін цы Бы хаў ска га ра ё-
на, да лё ка ад асноў ных аў та-
ма біль ных трас. Але ме на ві та 
там, на бе ра зе ра кі Лах вы, спе-
цы я ліс ты знай шлі мес ца, якое 
па пры род ным ланд шаф це і 
пры род ных рэ сур сах ад па вя-
дае бу даў ніц тву рыб на га прад-
пры ем ства.

Ма лад няк фа рэ лі ў Ка сі чах 
бу дуць на бы ваць у Го рац кім ры-
ба вод ным ін дуст ры яль ным комп-
лек се, ад кры тым ле тась. Да лей 
у ча ты рох вя ліз ных ба сей нах фа-
рэль па этап на бу дуць да рошч-
ваць да паў кі ла гра ма ва гой, каб 
пра да ваць.

— Уні каль насць гэ та га за во-
да ў тым, што ры бу тут мож на 
вы рошч ваць круг лы год, — па-
тлу ма чыў га лоў ны ін жы нер ААТ 
«ПМК-83 «Вад буд» Ігар ЛЯ НЕЎ-
СКІ.

Для за бес пя чэн ня ва дой зроб-
ле ны свід ра ві ны, так са ма ва ду 
мож на браць у цёп лы се зон з 
рэч кі. За тэх на ло гію ад каз ва-
юць ра сі я не: у Бе ла ру сі во пы ту 
бу даў ніц тва та кіх вя лі кіх рыб ных 
за во даў ня ма, та му звяр ну лі ся да 
ка лі нінг рад цаў.

— На но вым за вод зе бу дуць 
ство ра ны 26 но вых пра цоў ных 
мес цаў, ад ды рэк та ра да вар-
таў ні коў, — рас ка заў на мес нік 
стар шы ні Бы хаў ска га рай вы-
кан ка ма Аляк сандр ПА ПКОЎ. 
— Но ва му за во ду па трэб ны 
ква лі фі ка ва ныя су пра цоў ні кі, і, 
хут чэй за ўсё, іх бу дуць ва зіць 
на пра цу з рай цэнт ра. Мяс цо выя 
жы ха ры, якіх ня шмат у Ка сі чах, 
мо гуць атры маць мес цы вар таў-
ні коў і пер са на лу аб слу гоў ван ня. 
Мо ладзь ад сюль ра ней з'яз джа-
ла, і, мо жа, но вае прад пры ем-
ства да зво ліць вяр нуць вёс цы 
над зею на раз віц цё.

Фа рэль рас це пры клад на ме-
ся цаў пяць. Яе ап то вы кошт і сён-
ня пе ра вы шае 50 ты сяч руб лёў 
за кі ла грам.

— Вя до ма, па куль фа рэль у 
бе ла рус кіх рэ ках не пла вае, яе 
вы рошч ван не і про даж бу дзе 
пры быт ко вай спра вай, — ска заў 
Ігар Ля неў скі. — По пыт на та кую 
ры бу ёсць.

— Я так мяр кую, што ры ба, 
якую вы рас ці лі ў мяс цо вых умо-
вах і на сва іх кар мах, бу дзе не 
толь кі больш тан ная, чым за меж-
ная, але і больш ка рыс ная для 
зда роўя, — пе ра ка на ны Аляк-
сандр Па пкоў.

Ця пер на бу даў ніц тве за во да 
па вы рошч ван ні фа рэ лі пра цу-
юць больш сот ні бу даў ні коў, і ў 
ве рас ні, па вод ле пла наў, прад-
пры ем ства па він на быць уве дзе-
на ў строй.

Іло на ІВА НО ВА.

4 ве рас ня, се ра да. Да ча кай-
це ся больш спры яль на га пе ры я ду 
— стрыг чы ва ла сы, фар ба ваць іх 
аст ро ла гі ў гэ ты ме ся цо вы дзень 
не рэ ка мен ду юць.

5 ве рас ня, чац вер. На ма ла-
дзі ку стрыг чы ва ла сы не рэ ка-
мен ду ец ца, так што па ча кай це 
не каль кі дзён .

6 ве рас ня, пят ні ца. Ар га нізм 
ў гэ ты ме ся цо вы дзень аслаб ле-
ны, так што пе ры яд для стрыж кі 
не спры яль ны.

7 ве рас ня, су бо та. Стрыж ка 
сён ня ста но віц ца пры чы най за ліш-
няй агрэ сіі і ня стры ма нас ці. Да ча-
кай це ся больш спры яль на га дня.

8 ве рас ня, ня дзе ля. Зроб ле-
ная сён ня пры чос ка ад крые вам 
вы хад на якас на но вы ўзро вень. 
Спры яль ны дзень, не ўпус ці це 
маг чы мас ці змя ніць сваё жыц цё 
да леп ша га.

9 ве рас ня, па ня дзе лак. 
Стрыж ка спры яль ная. Вы ста не-
це не толь кі больш пры ваб ны мі з 
шы коў ны мі ва ла са мі, але і тро хі 
ба га цей. Ме сяц у гэ ты дзень не 
толь кі па леп шыць рост ва ла соў, 
але і пры вя дзе да па ве лі чэн ня 
ўлас нас ці.

10 ве рас ня, аў то рак. Стрыж-
кай сён ня мож на вы клі каць па-
слаб лен не іму ні тэ ту, а зна чыць, у 
вас па гор шыц ца зда роўе і, ад па-
вед на, — на строй. Вы ж не хо ча це 
вы гля даць хво рым ча ла ве кам?

11 ве рас ня, се ра да. Стрыж ка 
сён ня мо жа пры цяг нуць свар кі, 
кан флік ты. Мо гуць са пса вац ца ад-
но сі ны не толь кі з на чаль ствам, але 
і з ка ха ным ча ла ве кам, сяб ра мі.

12 ве рас ня, чац вер. Сён ня 
Ме сяц доб ра зыч лі ва ста віц ца да 

лю бых ма ні пу ля цый з ва ла са мі. 
Лі чыц ца, што стрыж ка ў вось мы 
дзень Ме ся ца здоль ная ўма ца-
ваць зда роўе і на ват па доў жыць 
жыц цё. Акра мя та го, са стры жа-
ныя сён ня ва ла сы хут ка ад рас та-
юць і вы дат на вы гля да юць.

13 ве рас ня, пят ні ца. Зроб-
ле ная ў гэ ты ме ся цо вы дзень 
стрыж ка па слу жыць па чат кам па-
зі тыў ных пе ра мен у ва шым лё се, 
а так са ма бу дзе па вар тас ці ацэ-
не на на ва коль ны мі.

14 ве рас ня, су бо та. Дзень рэ-
ка мен ду ец ца для ства рэн ня но-
вых пры чо сак і воб ра заў. Экс пе-
ры мен ты над знеш нас цю бу дуць 
уда лы мі.

15 ве рас ня, ня дзе ля. Пра цяг-
ва ец ца спры яль ны пе ры яд для 
стрыж кі, так што мо жа це сме ла 
іс ці ў са лон пры га жос ці. Ма ла 
та го, што стрыж ка зро біць вас 
знач на пры ваб ней, дык яна яшчэ 
па зба віць ад не га тыў най энер гіі, 
уз моц ніць пра нік лі васць, аб вост-
рыць ін ту і цыю. Дзень так са ма 

спры яль ны для афар боў ван ня 
ва ла соў.

16 ве рас ня, па ня дзе лак. На-
вед ван не цы руль ні сён ня ві та ец-
ца. Па жыў ныя мас кі ў гэ ты дзень 
лепш за свой ва юц ца, а зна чыць, 
пры но сяць больш ка рыс ці.

17 ве рас ня, аў то рак. Стрыж ка 
ва ла соў і ін шыя апе ра цыі з ва-
ла са мі цал кам маг чы мыя. Ме сяц 
рас це, і па ка лен да ры стры жак 
да пу шчаль на ўсё!

18 ве рас ня, се ра да. Сён ня 
асаб лі ва ка рыс ныя хар ча ван не, 
рас чэс ван не, ма саж, мыц цё ва-
ла соў. Чым гус цей шыя ва ла сы, 
тым больш ба гац ця, та му стрыг чы 
ва ла сы сён ня не рэ ка мен ду ец ца. 
Гэ тая пра цэ ду ра мо жа на шко дзіць 
і ства рыць ліш нія жыц цё выя праб-
ле мы.

19 ве рас ня, чац вер. Ак ты ві-
зу юц ца цём ныя сі лы, та му сён ня 
не спры яль ны дзень для лю бых 
пра цэ дур у цы руль ні.

20 ве рас ня, пят ні ца. Пра цяг-
ва ец ца не спры яль ны пе ры яд . Ад-

моў це ся сён ня ад стрыж кі, уклад кі 
і афар боў ван ня .

21 ве рас ня, су бо та. Для па-
вы шэн ня сва ёй пры ваб нас ці 
мож на пад стрыг чы ва ла сы або 
прос та пры го жа ўклас ці. І пер-
шае, і дру гое ўзды ме на строй 
і зро біць вас яшчэ больш аба-
яль ны мі.

22 ве рас ня, ня дзе ля. Ві зіт у 
са лон пры га жос ці сён ня пой дзе 
на ка рысць і бу дзе спры яць азда-
раў лен ню і гар ма ні за цыі ўза е ма-
ад но сін са све там, ка лі вы не за-
пла на ва лі вя лі кіх пе ра мен.

23 ве рас ня, па ня дзе лак. Са-
стры жа ныя ва ла сы бу дуць рас ці 
ма руд на. Стрыг чы ся ці не стрыг-
чы ся сён ня — вы ра шаць вам.

24 ве рас ня, аў то рак. Стрыж ка 
не га тыў на ада б'ец ца на на строі. 
Вы пач ня це ўваж лі ва пры гля дац-
ца да на ва коль на га све ту і ба чыць 
усе не да хо пы.

25 ве рас ня, се ра да. Стрыж ка 
ва ла соў мо жа пры вес ці да сва рак 
і скан да лаў . А вось афар боў ван-

не на ту раль ны мі фар ба валь ні ка-
мі, асаб лі ва ў свет лыя то ны, мо жа 
пры цяг нуць да вас гро шы.

26 ве рас ня, чац вер. Ка лян дар 
стрыж кі па пя рэдж вае, што ві зіт 
у са лон пры га жос ці пры вя дзе да 
ма тэ ры яль ных рас трат і па гар-
шэн ня зда роўя.

27 ве рас ня, пят ні ца. Афар-
боў ван не ва ла соў на ту раль ны мі 
фар ба валь ні ка мі спры яе кар' ер-
на му рос ту. Не па жа да на абес-
ка ля роў ван не ва ла соў. Так са ма 
ўстры май це ся ад стрыж кі.

28 ве рас ня, су бо та. Стрыж ка 
ва ла соў не рэ ка мен ду ец ца. Зро-
бі це стрыж ку — ва ла сы бу дуць 
не па слух мя ны мі і ўклад цы пад-
да вац ца не бу дуць.

29 ве рас ня, ня дзе ля. Стрыж ка 
па гра жае па гар шэн нем зда роўя, 
асаб лі ва ка лі ўжо ёсць хра ніч ныя 
або скры тыя за хвор ван ні.

30 ве рас ня, па ня дзе лак. 
Жыц цё вую энер гію пры цяг нуць 
у ва ша жыц цё за ві тыя ку дзер кі 
і па смач кі.

Праб ле мы і ра шэн ніПраб ле мы і ра шэн ні  ��

Каб сэр віс не за сму чаў...

ПАД БЫ ХА ВАМ 
ЗА ПЛЕ ШЧУЦ ЦА ФА РЭ ЛІ

Га ра скоп стры жак на ве ра сень

На ра дзі ме ге роя
Упер шы ню я ад крыў для ся бе вёс ку 

Кась ко ва чвэрць ста год дзя та му, ка лі шу-
каў поў на га ка ва ле ра трох ор дэ наў Сла вы 
Мі хея Мін чан ка ва (прый шло ся пра ехаць ці 
не ўсю кра і ну). З-за вяс но ва га без да рож жа 
я вель мі доў га да бі раў ся да кась коў скай ус-
кра і ны ў ха ту ве тэ ра на, хоць трэ ба бы ло іс ці 
толь кі з доб ры кі ла метр. Сал дат-ге рой жыў 
са мот на і да во лі сціп ла, у не вя лі кай хат цы, 
па бу да ва най яшчэ да вай ны. Да рэ чы, як і 
мно гія яго су се дзі-ад на вяс коў цы. За чар-
кай слу хаў доў гія ўспа мі ны пра са праўд-
ную акоп ную вай ну, пра якую ў той час не 
пра чы таў бы ні ў ад ной кні зе. На ра дзіў ся 
ге рой 15 сту дзе ня 1913 го да. З 1937-га 
слу жыў у Чыр во най Ар міі на Да лё каў сход-
няй мя жы, удзель ні чаў у ба ях з Япо ні яй. 
На вай не з гіт ле раў ца мі быў з каст рыч ні ка 
1943-га (вёс ка Кась ко ва бы ла вы зва ле на 
28 ве рас ня 1943 го да). На ра цэ Про ні (Ча-

вус кі ра ён) атры маў пер шае ра нен не, а пад 
Ві цеб скам — пер шую ўзна га ро ду (ме даль 
«За ад ва гу»). Пас ля цяж ка га ра нен ня ў 
га ла ву доў га ля чыў ся і зноў вяр нуў ся на 
фронт, стаў снай пе рам. У час апе ра цыі 
«Баг ра ці ён» у жніў ні 1944-га за зні шчэн-
не ва ро жых сал дат атры маў ор дэн Сла вы 
3-й сту пе ні. А ў жніў ні-каст рыч ні ку на яго 
ба я вым ра хун ку бы ло яшчэ 19 ня мец кіх 
ва як. Ва ўсход не прус кай апе ра цыі ў кан цы 
ліс та па да 1944 го да Мін чан каў зні шчыў 
80 гіт ле раў цаў і атры маў ор дэн Сла вы 2-й 
сту пе ні. І зноў быў па ра не ны. У кра са ві ку 
1945-га ар ме ец з Кась ко ва не толь кі зні-
шчыў вя лі кую гру пу пра ціў ні ка, але за ха піў 
у па лон яшчэ дзе сяць фры цаў. І атры маў 
за гэ та ор дэн Сла вы 1-й сту пе ні.

Дзе сяць га доў ужо ня ма дзе да Мі хея. 
Пра яго ў вёс цы на гад вае толь кі ста рая 
ха та. Ад на вяс коў цы цёп ла ўзгад ва юць 
свай го сла ву та га зем ля ка, і мне бы ло 
пры ем на толь кі ад та го, што і я ве даў 
гэ та га муж на га сал да та вай ны.

Дзе ці роз ных на ро даў, 
аль бо Ад куль у кась коў скіх сем' ях 
з'я віў ся ін тэр на цы я нал?

На пэў на, гэт кай дзіў най пра явы ін тэр-
на цы я на ліз му больш ні дзе не су стрэ неш, 
толь кі ў Кась ко ве, каб у ад ной сям'і (у ад-
ной ха це) дзе ці на ра джа лі ся ў роз ных ра-
ё нах, аб лас цях і на ват рэс пуб лі ках! Але ж 
бы ло та кое! У 1964 го дзе вёс ку Кась ко ва 
да лу чы лі да Мсці слаў ска га ра ё на Ма гі лёў-
скай воб лас ці. Хто на ра дзіў ся ра ней, лі чы-
лі ся ўра джэн ца мі Пяч коў ска га сель са ве та 
Хіс ла віц ка га ра ё на Сма лен скай воб лас ці 
— рус кі мі. Зра зу ме ла, хто паз ней — бе ла-
ру сы. Адзін з апош ніх «рус кіх» — Ула дзі мір 
Зе лян коў. Даў но жы ве ў бе ла рус кай ста-
лі цы, пра цуе ў ад ным з пад раз дзя лен няў 
Мі ніс тэр ства па над звы чай ных сі ту а цы-
ях. Але на ад па чы нак пры яз джае толь кі ў 
Кась ко ва, лі чыць яго леп шым мес цам. Як 
жа інакш, ка лі за вёс кай пой мен ны луг, 
за лу гам — Сож! І ста ра жыт насць тут за-
хап ляе. Не так даў но Ула дзі мір вы пад ко ва 
стаў «ар хе о ла гам»: ка па ю чы буль бу, знай-
шоў дзіў ны кры жык. Ця пер больш піль на 
ўгля да ец ца ў гле бу, спа дзе ю чы ся зра біць 
но выя ад крыц ці. Ад Зе лян ко ва па чуў:

— Не ка лі лю дзі пра сі лі, каб на шу вёс-
ку да лу чы лі да блі жэй ша га рай цэнт ра, 
Мсці сла ва — гэ та ўся го 6-7 кі ла мет раў 
ад сюль. Сю ды і да ро га леп шая бы ла, і 
лю дзі лепш жы лі — вя до ма, бе ла ру сы. 
А да Хіс ла ві чаў аль бо Ма нас тыр шчы ны 
бы ло пад двац цаць кі ла мет раў. Ез дзі лі 
ту ды на ко нях, бо да ро гі бы лі не пра ез-
ныя, асаб лі ва ў вёс цы Гразь — пер шай 
ра сій скай вёс цы на да ро зе з Бе ла ру сі. 
Вось ча му пра сі лі ся ў Бе ла русь і ча му 
з'яў ля ем ся прад стаў ні ка мі двух на ро даў. 
Не чуў, каб нех та пра гэ та шка да ваў.

Яшчэ адзін з апош ніх «рус кіх» у Кась-
ко ве — Аляк сандр Яр шоў. Ён з тых, хто, 
па блу каў шы па све це, вяр нуў ся ў вёс ку 
на ста лае жыц цё. Яшчэ за ха ва ла ся баць-
коў ская ха та, якой па трэб ны дбай ныя 
гас па дар скія ру кі. Хоць пра цы ў Кась ко-
ве ця пер ні я кай, спра ва Аляк санд ру ўсё 
ж ад шу ка ла ся — на аг ра ся дзі бе.

Са вуш кін пра дукт
Бра ты Мі ка лай і Аляк сандр Са вуш кі ны 

як раз з тых, ка го ад мі ніст ра цый ная рэ фор-
ма і па дзя лі ла на прад стаў ні коў роз ных 
на ро даў. Мі ка лай — рус кі, ён на ра дзіў ся 
ў 1963-м, а Аляк сандр, 1966-га го да на ра-
джэн ня — бе ла рус. Бра ты, ба дай, адзі ныя 
з па ка лен ня но ва га тэ ры та ры яль на га ўтва-
рэн ня, хто не ад ры ваў ся ад вёс кі да лё ка 
і на доў га. Абод ва бы лі ва дзі це ля мі, шмат 
па ба чы лі. Але ма лая ра дзі ма, ні ко лі не ад-
пус ка ла іх. Ця пер ста рэй шы Мі ка лай пра цуе 
жы вё ла во дам у СВК «Каст рыч нік», па се 
ця лят. Да па ма гае ма лод ша му бра ту-бе ла-
ру су Аляк санд ру, які ўклю чыў ся ў аг ра ся-
дзіб ны рух і ў да да так за ня ўся пча ляр ствам. 
У 2009 го дзе, ка лі ў Бе ла ру сі па ча лі шмат 
ка заць пра раз віц цё аг ра ту рыз му, у ха це па 
су сед стве з баць коў скім пад вор кам Са вуш-
кін-ма лод шы па чаў ла дзіць лет нія ад па чын кі 
для пры ез джых. Свой гас цін ны ку то чак ён 
на зваў ад па вед на на ва коль на му пей за жу 
(«Бла кіт ны Сож»), вы клаў звест кі пра аг-
ра ся дзі бу ў ін тэр нэт. Ця пер дзя ку ю чы прад-
пры маль на му Са вуш кі ну вёс ка Кась ко ва 
ста ла вя до май на ўвесь свет.

— Ад па чы ваць да нас пры яз джа юць з 
Кры ча ва, Сма лен ска, Ар ла, Маск вы... — 
на ўскід ку ка жа гас па дар ся дзі бы. — Пры-
ваб лі вае сама пры ро да: ці шы ня і све жае 
па вет ра, грыб ны лес, ры бал ка. Тры маю 
ко ней і ву чу гас цей ка тац ца вяр хом. Па ку-
пац ца ў Со жы і па па рыц ца з ве ні кам у лаз ні 
— так са ма не апош няя спа ку са для на шых 
заў сёд ных і но вых на вед валь ні каў.

Ад чуў шы смак да аг ра ся дзіб най спра-
вы, Аляк сандр Са вуш кін пра явіў і кло пат 
пра ўпа рад ка ван не сва ёй вёс кі. Спраў-
ляц ца з усім яму да па ма га юць жон ка і 
ма ці. І блі жэй ша му су се ду Аляк санд ру 
Яр шо ву пра цу знай шоў.

«Дзі кая ды ві зія»
Пас ля та го, як Кась ко ва змя ні ла рус-

кую «пра піс ку» на бе ла рус кую, у вёс цы 
зай ма лі ся ад корм лі ван нем быч коў, тут 

бы лі яшчэ ма лоч на та вар ная фер ма і сві-
на фер ма. Да Бе ла ру сі пе рай шлі і шы ро кія 
пой мен ныя лу гі пе рад Са жом, якія ко лісь 
скош ва лі ся ўруч ную. Але за ня тку вяс коў-
цам усё роў на не ха па ла. Трэ ба бы ло ўста-
ваць у пяць га дзін ра ні цы, каб атры маць у 
бры га дзі ра якую-не будзь пра цу.

— Жы ха роў бы ло вель мі шмат, і ўсе 
над звы чай пра ца ві тыя — ра ней за ін шых 
у ра ё не і се я лі, і за жы наць па чы на лі, — 
ка жа ко ліш ні сак ра тар Са пры на віц ка га 
сель са ве та Ва лян ці на Паў лаў на Кан дра-
цен ка, якая бы ла ў ка мі сіі па да лу чэн ні 
Кась ко ва да Бе ла ру сі. — Яны заў сё ды 
бы лі пер шыя. Ужо ў жніў ні буль ба на 
кась коў скіх сот ках бы ла вы ка па на. Та му 
і на зы ва лі ся «дзі кай ды ві зі яй».

Ця пер у Кась ко ве і паў сот ня жы ха роў 
ледзь на бя рэц ца. У сель са ве це мне вы да лі 
поў ную ўзрос та вую рас клад ку па на сель-
ніц тве: да 18 га доў — 7 ча ла век, пра цоў на-
га ўзрос ту — 18, пен сі я не раў — 21.

Яшчэ ў 2000 го дзе на сель ні каў бы ло 
ўдвая бо лей. У два ра зы больш бы ло і 
пад вор' яў — со рак пяць. Рэ грэс «дзі кай 
ды ві зіі» ні ку ды ўжо не сха ва еш.

— Дзе сяць га доў та му ад мос та це раз 
ра ку Аслян ку да май го два ра бы ло аж но 
11 пад вор' яў. Ця пер мая ха та — пер шая. 
На род па мі рае, а да мы не за ся ля юц ца, — 
ка жа вяс ко вы пен сі я нер, ко ліш ні ша фёр 
кал га са Ілья Аляк се е віч Ка мі са раў.

Яго су сед ка Тац ця на Вік та раў на Фясь-
ко ва так са ма цяж ка ўзды хае:

— Мы лю бім пра ца ваць, а ра бо ты ня-
ма. Жыць у вёс цы так са ма мож на. Доб ра 
нам тут: пры яз джае і аў та лаў ка, і пош та, 
і на ват біб лі я тэ ка.

Тац ця на Вік та раў на хоць і на пен сіі, 
але ся дзець склаў шы ру кі не ў яе ха рак-
та ры. У яе яшчэ ча ты ры ка ро вы, ад якіх 
у су ткі атрым лі вае па 75 літ раў. Ма ла ко 
здае дзяр жа ве і мае важ кую пры баў ку 

да пен сіі. Па спя вае і з 4-га до вым уну кам 
Кі ры лам па нянь чыц ца і дач чын дой ны 
ста так да гле дзець.

А дзве кась коў скія ба бу лі сум на ка-
жуць, што «ра ней двор быў на два ры» 
— яны не па зна юць сён ня ў воб лі ку Кась-
ко ва вёс ку сва ёй ма ла до сці.

Са ша і На та ша — ста расць з пес ня мі
Ста рэй шыя жы хар кі вёс кі — род ныя 

сёст ры Аляк санд ра Са му сё ва 1926-га і 
На тал ля Лаў рэ на ва 1922 го да на ра джэн-
ня. Аляк санд ра Мак сі маў на пра ца ва ла 
ў кал га се з 17 га доў, трыц цаць з га кам 
ад да ла са мым цяж кім і ад каз ным у гас-
па дар цы па са дам: бы ла і ця лят ні цай, і 
сві нар кай. Ня гле дзя чы на ўзрост, лю біць 
спя ваць за столь ныя пес ні, асаб лі ва пра 
ка хан не — шчас лі вае і не вель мі. Са ма 
Аляк санд ра за му жам не бы ла, ся мей на-
га шчас ця не зве да ла. За пра цаю, га во-
рыць, не бы ло ка лі пра хлоп цаў ду маць.

— Ста не сум на — і я спя ваю, — ка жа 
ба ба Шу ра.

Ста рэй шая сяст ра На тал ля Мак сі маў на 
ча ты ры га ды та му цал кам стра ці ла зрок. 
Жыць сёст рам ра зам ця пер ку ды лепш, 
чым па асоб ку. За імі гля дзіць са цы яль ны 
ра бот нік, ма ла дая су сед ка Воль га Фясь ко-
ва. Ба ба Аляк санд ра лю біць уз гад ваць пра 
тое, як не ка лі яна «пад ма ла дзі ла ся».

— За кам па нію з су сед кай ха дзі ла ў 
Хіс ла ві чы, па пра сі ла за пі саць, што я не 
з двац цаць шос та га, а з двац цаць дзя-
вя та га го да.

На вош та Аляк санд ры трэ ба бы ло ма-
ла дзіц ца, ка лі ў со рак пя тым ёй бы ло ўся-
го дзе вят нац цаць гад коў, я так і не зра зу-
меў: вай на даў но скон чы ла ся, у Гер ма нію 
мо ладзь ужо не вы во зі лі...

— Пус та ў га ла ве бы ло, вось і ма ла-
дзі ла ся, — усмі ха ец ца Аляк санд ра Мак-
сі маў на.

Ба бу лі-сёст ры яшчэ па мя та юць, як у 
Кась ко ве ста я лі нем цы, як гэ тыя ва я кі 
хар ча ва лі ся з па ход най кух ні, чу лі, як спя-
ва лі свае мар шы, іг ра лі на губ ных гар мо-

ні ках. Вяс ко вых ба буль ня мец кія сал да ты 
та ды час та ва лі су пам і ка шай з ка цял коў. 
Гэ так бы ло яшчэ на па чат ку вай ны. Пы-
та ю ся, ці не да ма га лі ся ча сам вяс ко вых 
дзяў чат ня мец кія сал да ты і афі цэ ры.

— Што вы, мы тры ма лі ся ад іх па да-
лей, ха ле ра на іх...

Яшчэ ба бу лі бы лі свед ка мі, як нем цы, 
ад сту па ю чы, спа лі лі част ку вёс кі, тую, 
што бы ла пе рад мас том.

Мі ха іл Сяр ге е віч — бу ду чы ня 
Кась ко ва

Ка лі за пы таў ся пра са ма га ма лень-
ка га жы ха ра, ад каз па чуў ім гнен на: гэ та 
наш Мі ха іл Сяр ге е віч. Шас ці ме сяч на га ад 
на ра джэн ня кась коў ца Мі ха і ла Фясь ко ва 
на зы ва юць па баць ку не вы пад ко ва: ад 
на шчад ка за ле жыць бу ду чы ня вёс кі. Ма-
ла дая ма ці Юлія з го на рам вы нес ла з ха ты 
вяс ко ва га лю бім ца, як до каз, што перс-
пек ты ва ў Кась ко ве ёсць. Мі ха іл Сяр ге е віч 
па да рыў мне шчас лі вую ўсмеш ку і со лад-
ка па зях нуў: маў ляў, у нас усё доб ра!

Але праб ле ма бу ду чы ні ў Кась ко ва, на-
са мрэч, ста іць вост ра. На ра джэн не дзя цей 
у вёс цы ста ла са праўд най з'я вай. Ка лі ў 
Са пры на віц кім сель са ве це што год на ра-
джа ец ца па 14 не маў лят, на Кась ко ва пры-
хо дзіц ца толь кі 0,80 дзі ця ці. Ця пер у гэ тым 
на се ле ным пунк це ўся го чац вё ра дзе так да 
6-га до ва га ўзрос ту. А дзве ма ла дыя сям'і, 
якія ня даў на з'я ві лі ся ў Кась ко ве, хі ба здоль-
ны вы ра шыць ген дар ную праб ле му і па доў-
жыць жыц цё вёс кі на ўскра і не кра і ны?..

Вя до ма, без пад трым кі дзяр жа вы 
жыц цё тут згас не. Як спы ніць гэ ты рух у 
ні ку ды і за ха ваць па се лі шча ня хай са бе 
і ў вы гля дзе аг ра ся дзіб, кась коў цы па він-
ны най перш вы ра шыць са мі.

Ана толь КЛЯ ШЧУК. Фо та аў та ра.
Мсці слаў скі ра ён.

Квалификационный аттестат № 051002 от 15.03.2013 г., на имя 
КРАСОВСКОГО Александра Петровича считать недействительным 
в связи с утерей.

Объявление от 24.08.2013 об утере 
представительством Белгосстраха по 
Заводскому району г. Минска бланка 
страхового полиса по обязательному 
страхованию гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств на 
территории Республики Беларусь серии 
ВС № 1686585 считать недействитель-
ным. Утерянным считать бланк полиса по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспорт-
ных средств на территории Республики 
Беларусь серии ВР № 1686585.

УНП 101883943
(За кан чэн не. Па ча так на 1-й стар.)

Фота БЕЛТА.

Фота БЕЛТА.

Установа адукацыі 
«Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры 

і мастацтваў» 

АБ'ЯЎЛЯЕ КОНКУРС АБ'ЯЎЛЯЕ КОНКУРС 
НА ЗАМЯШЧЭННЕ НАСТУПНЫХ ПАСАД:НА ЗАМЯШЧЭННЕ НАСТУПНЫХ ПАСАД:  
� кафедра філасофіі: дацэнт; 
� кафедра псіхалогіі і педагогікі: загадчык кафедры; 
� кафедра менеджменту інфармацыйна-дакументнай сферы: 
загадчык кафедры; 
� кафедра інфармацыйных рэсурсаў: выкладчык, старшы выкладчык; 
� кафедра гісторыі Беларусі і музеязнаўства: дацэнт; 
� кафедра беларускай філалогіі і сусветнай літаратуры: дацэнт, 
прафесар, загадчык кафедры; 
� кафедра замежных моў: старшы выкладчык (3); 
�  кафедра менеджменту сацыяльна-культурнай дзейнасці: 
выкладчык (2), дацэнт (2); 
� кафедра міжкультурных камунікацый: дацэнт, загадчык кафедры; 
� кафедра беларускай і сусветнай мастацкай культуры: дацэнт, 
выкладчык (2);
� кафедра інфармацыйных тэхналогій у культуры: выкладчык (2); 
� кафедра тэорыі музыкі і музычнай адукацыі: дацэнт (2), загадчык 
кафедры; 
� кафедра мастацтва эстрады: выкладчык (3), дацэнт (2), прафе-
сар, загадчык кафедры; 
� кафедра харавога і вакальнага мастацтва: выкладчык, дацэнт 
(4), загадчык кафедры; 
� кафедра народна-інструментальнай творчасці: выкладчык, 
дацэнт (2); 
� кафедра духавой музыкі: старшы выкладчык, прафесар (2); 
� кафедра беларускай народна-песеннай творчасці: дацэнт, 
прафесар (2); 
� кафедра рэжысуры эстрады: старшы выкладчык; 
� кафедра тэатральнай творчасці: дацэнт; 
� кафедра рэжысуры абрадаў і святаў: выкладчык, дацэнт; 
�  кафедра народнага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва: 
выкладчык, дацэнт; 
� кафедра харэаграфіі: дацэнт (2). 

УНН 100286677

Неразлучныя каськоўскія сёстры Неразлучныя каськоўскія сёстры 
Аляксандра (злева) і Наталля.Аляксандра (злева) і Наталля.

4-гадовы Кірыл Фяськоў 
сапраўдны памочнік бабулі Тані.

Маленькі каськовец Міхаіл Маленькі каськовец Міхаіл 
на руках шчаслівай матулі.на руках шчаслівай матулі.

Хрысціянскі сімвал – знаходка на каськоўскім агародзе.Хрысціянскі сімвал – знаходка на каськоўскім агародзе.

Аляксандр Яршоў 
спраўна косіць 
каськоўскі луг.

ПАЎСТАГОДДЗЯ 
З БЕЛАРУСКАЙ ПРАПІСКАЙ


